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लिओनार्दो हा खूप जिज्ञास ूआणि धीट मिुगा होता. र्दररोि गा ातून 
फेरफटका मारताना तो अनेक गोष्टी न्याहाळून त्या र शिंका व चारत असे.   

इिंद्रधनषु्यात इतके व िक्षि रिंग का असतात? 

तळ्यात खर्डा टाकिा की पाण्यात  तुळुाकार तरिंग का उठतात? त ेर्दरू 
र्दरू पसरत का िातात?  



झऱ्याच्या पाण्यात र्डहाळी टाकल्या र पािी ततिा कुठे  ाहात नेतिं?   

लिओनार्दोच्या  डर्डिािंना आपल्या मिुाचा फार अलिमान  ाटत असे. 
त ेसतत कामात व्य्त असत. त्यािंना अनके गोष्टीिंमध्ये रस होता आणि 
त्यािंना अनेक न नव्या कल्पना सचुत असत.  

लिओनार्दो एका गा ात राहात असे. त्याच े र्डीि शहरात काम करत. 
लिओनार्दोिा िेटण्यास त ेअनेकर्दा गा ी येत. गा ी आल्या र, आपिा 
मिुगा कसा आहे, त्याने इतक्या दर्द सािंत काय काय केििं हे ऐकायिा 
त ेखूप उत्सकु असत.  



एकर्दा कुिीतरी त्यािंना सािंचगतििं की लिओनार्दोने इतक्या दर्द सािंत बािंधकाम 
करण्याव्यततररक्त काहीही केििं नाही. चचखि आणि र्दगर्ड  ापरून लिओनार्दोन ेएक ककल्िा 
आणि त्याच ेउिंच मनोरे बािंधिे होते. त्याने एक िाकर्डी पिू आणि एक  ातचक्ररे्दखीि 
बन िे होते.  ातचक्र  ाऱ्या र छानपकैी कफरत असे.  

लिओनार्दोच े र्डीि नोटरी होते. त्यािंच्या घराण्यात गेिी र्दोनश े र्ष ेसगळे परुुर्ष 
नोटरीच होत.े नोटरी कायरे्दशीर र्द्तऐ ि सािंिाळण्याचिं काम करत.  

 ातचक्र घेऊन धा िाऱ्या लिओनार्दोिा पाहून त्याच्या  डर्डिािंच्या 
मनात आििं, “त्याच्या या छिंर्दाचिं कौतुक  ाटतिं. पढेु िाऊन हा एक दर्द स 
इिंजिनीअर बनेि ककिं  ा कर्दाचचत आककुटेक्ट. तो नोटरीचिं किं टाळ ाििं काम 
करण्याची आमच्या घराण्याची परिंपरा मोर्डीत काढेि.”   



लिओनार्दोच े र्डीि खशु होऊन शहरात परतिे. त्यािंनी मिुासाठी इिंजिनीअरीिंग, 
यािंत्रत्रकी आणि आककुटेक्चर व र्षयािंची पु् तकिं  व कत घेतिी. पि गा ी परतल्या र, 
िोकािंनी त्यािंना सािंचगतििं की बऱ्याच दर्द सािंत त्यािंच्या मिुाने ककल्िे, पिू आणि 
 ातचक्र बन िे नाही. आता तो तनसगाुचा अभ्यास करू िागिा होता. तो मुिंग्या 
आणि इतर ककटकािंचिं तनरीक्षि करू िागिा होता. तो खर्ड ेगोळा करू िागिा होता. तो 
तासनतास फुििं, पानिं आणि ओकच्या फळािंच ेआकार, रचना तपास ूिागिा होता.   

“माझिं चकुििंच बहुधा,” लिओनार्दो एका ककड्याकर्ड ेमिंत्रमगु्ध 
होऊन पाहात असताना त्याच्या  डर्डिािंच्या मनात आििं. 
“लिओनार्दो नसैचगकु व ज्ञानात पािंडर्डत्य लमळ ेि असिं दर्दसतिंय. 
तो नामािंककत  न्पतीतज्ञ ककिं  ा कर्दाचचत िगूितुज्ञ बनेि. पि 
तो नोटरी बनायची आमच्या घराण्याची किं टाळ ािी परिंपरा 
नक्कीच मोर्डीत काढेि.” 



खुश होऊन त्याच े र्डीि पनु्हा शहरात परतिे. 
त्यािंनी  न्पतीशास्त्र, नसैचगकुशास्त्र आणि िगूिशुास्त्र या व र्षयािंची पु् तकिं  व कत 
घेतिी. पि ते गा ी परतिे तेव्हा िोकािंनी त्यािंना सािंचगतििं की आता त्यािंचा मिुगा 
ककटक, खर्ड ेआणि फुिािंचा अभ्यास करत नाही. आता तो फक्त चचत्रिं काढत बसतो. 
त्यािा िे दर्दसेि त्याचिं चचत्र तो काढतो: शतेकऱ्याची अ िारिं, पाण्याची िािंर्डी, मेंढ्या... 

....ऑलिव्हची झार्डिं, चाऱ्याच ेगठे्ठ. तो मोठ्या मोठ्या िौलमततक 
आकृत्या आणि शोिेच्या नक्षीरे्दखीि काढतो.  

लिओनार्दो िलमनी र खरू्डने काढिेल्या मोठ्या मोठ्या चौरसािंच्या 
आतबाहेर उड्या मारत होता. त ेपाहून  डर्डिािंच्या मनात आििं, “माझा 
गैरसमि झािा बहुधा. लिओनार्दो चचत्रकार बनेि, खात्रीन.े तो महान 
चचत्रकार बनेि आणि किं टाळ ािा नोटरी बनायची परिंपरा मोर्डिे.” 



खुश होऊन लिओनार्दोच े र्डीि शहरात परतिे. त्यािंनी 
रिंग, कुिं चिे, चचत्राच ेमोठे कागर्द, िलूमतीची पु् तकिं  आणि 
शोिेच्या नक्षी व कत घेतल्या. पि गा ी आल्या र िोकािंनी 
त्यािंना सािंचगतििं की लिओनार्दोन ेआता चचत्र काढििं बिंर्द केििं 
होतिं. 

त्यािा आता पक्षयािंसारखिं उर्डण्यात रस  ाटत होता. तो 
तासनतास उर्डिाऱ्या पक्षयािंचिं तनरीक्षि करू िागिा होता, त ेपिंख 
कसे फर्डफर्ड तात, शपेटी कशी हि तात, ह े र कसे तरिंगतात 
आणि िलमनी र कसे येतात हे सगळिं तो न्याहाळू िागिा होता.  



उर्डण्यात रस तनमािु झाल्या र लिओनार्दोिा ह ेबद्दिही रस  ाटू 
िागिा.  ारे ढगािंना कसे  ाहून नेतात, िलमनी र पर्डिारी झार्डािंची 
पानिं  ाऱ्याच्या झोताबरोबर अिगर्द गोि गोि कशी कफरतात याचिं तो 
तनरीक्षि करू िागिा.  

लिओनार्दोने मोठी पतिंग बन िी िी आिाळात उिंच उरू्ड िागिी.   

पि या ेळी लिओनार्दोच्या  डर्डिािंना उत्साह  ाटिा नाही.    

“माझा मिुगा चिंचि आहे,” लिओनार्दो पतिंगाचा र्दोरा धरून 
धा तोय, हे पाहून त्यािंच्या मनात आििं. “तो शिंिर गोष्टी करू 
पाहातोय. मग किं टाळून त्या बिंर्दही करतोय. बहुधा लिओनार्दोसदु्धा 
श ेटी नोटरी म्हिूनच काम करिार.” 



तनराश होऊन लिओनार्दोच े र्डीि शहरात परतिे. 
त्यािंना आपल्या मिुाची चचिंता  ाटू िागिी. लिओनार्दो 
पढेु िाऊन काय बनिार, याचा अिंर्दाि त्यािंना येईना.  

पि त ेपनु्हा गा ी परतिे तेव्हा िोकािंनी त्यािंना सािंचगतििं की त्यािंचा 
मिुगा पनु्हा ककल्िे, पिू आणि  ातचक्र बन  ूिागिा होता. लश ाय, त्याने 
एक प नचक्कीसदु्धा बन िी होती आणि ती व्य ज्ित काम करत होती.  



िोक सािंगू िागिे की लिओनार्दो पनु्हा ककटक, खर्ड,े फुििं 
आणि पानािंचिं तनरीक्षि करू िागिा होता. लश ाय, तो कोल्हा, 
सालळिंर्दर, बॅिर या मोठ्या िना रािंचाही अभ्यास करू िागिा  
होता.  

त्यािंना सािंगण्यात आििं की लिओनार्दो पनु्हा त्याने पादहिेल्या 
दृशयािंची चचत्र, िौलमततक आकृत्या, शोिेच्या नक्षी काढू िागिा होता. 
लश ाय, तो त्याच्या पररचयातल्या िोकािंची पोरे्ट्रटही काढू िागिा होता.     



लिओनार्दोच्या  डर्डिािंनी हेरे्दखीि ऐकििं की त्यािंच्या मिुािा अिनूही 
पक्षी कसे उर्डतात, ह ा कशी  ाहात ेहे िािून घेण्यात आणि लश ाय 
् त: उड्र्डाि करण्यात रस आहे. खरिंतर, लिओनार्दोन ेर्दोन मोठे पिंख 
बन िे होते आणि त ेिा नू त्याने गोर्दामाच्या छता रून उर्डी मारिी 
होती. सरैु्द ाने, तो खािी चाऱ्याच्या दढगा र पर्डिा आणि  ाचिा.  

आिखीही न िं काही घर्डििं होतिं. आता लिओनार्दो रात्र रात्र िागनू ग्रह, 
तारे, चिंद्र यािंचिं तनरीक्षि करू िागिा होता.  

लिओनार्दोच्या  डर्डिािंना अचानक उमगििं की त्यािंचा मिुगा चिंचि 
नव्हता आणि त्यािा  ेग गेळ्या गोष्टी करण्याचा किं टाळाही येत नव्हता. 
लिओनार्दोिा खरिंतर प्रत्येक गोष्टीत रस होता आणि त्याचिं कौशल्य प्राप्त 
करण्याइतकी क्षमता त्याच्यात होती.  



लिओनार्दो मोठा झािा तेव्हा त्याच्या  डर्डिािंची इच्छा होती तसिं 
इिंजिनीयर, आककुटेक्ट,  न्पतीतज्ञ, चचत्रकार आणि सिंशोधक असिं 
सगळिं काही बनिा. सोबतच त्यान ेआिखीही बऱ्याच गोष्टी केल्या. 
लिओनार्दो र्दा व िंची हा स कुालिन महान व चार िंत तसिंच कल्पक 
तनमातुाही होता.  

समाप्त 


